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Viszonylag hosszabb szünet után jelentkezik ismét a Hírmondó. Az elmúlt időszak talán 
csendesebb volt a megszokottnál, hiszen az év első fele általában mindenhol az elmúlt 
év értékelésének és a következő év tervezésének időszaka, ami nem annyira esemény-
dús  és látványos. 
Önkormányzatunk is elkészítette és a képviselő-testület megtárgyalta az elmúlt év zár-
számadását. 
Megállapítható, hogy Önkormányzatunk az Önkormányzati Törvényben meghatározott 
feladatait rendben ellátta, a törvényi előírásoknak eleget tett. Sajnos a szűkös anyagi 
lehetőségek miatt kiemelkedő dolgokra nem kerülhetett sor, még annak is örülhetünk, 
hogy működésünkhöz nem szorultunk hitel felvételére. Az állami költségvetésből kapott 
támogatás, a saját bevételek (adók),  a volt iskola épületének értékesítéséből befolyt 
bevétel az ehhez szükséges forrásokat biztosította. 
 Az elmúlt évben szinte nem volt kiírt pályázat, amelynek elnyerésével többletforráshoz 
juthattunk volna.  Szigorú, takarékos gazdálkodásra volt szükség a működtetés biztosí-
tásához. Erre lesz szükség az idei évben is, hiszen az már látható, hogy a központilag 
kapott támogatás az idei évben még kevesebb. 
Az elkészített 2008. évi költségvetésünk hasonló az előző évihez, jó ha a kötelező fel-
adatellátás biztosítható lesz. Talán némi bizakodásra adhat alapot, hogy egyre több pá-
lyázat kerül kiírásra. Persze kérdés, hogy az ezeken való részvételünk eredményes lesz 
e és sikerül e valami többletforráshoz jutni. Kik kaphatnak ezen pénzekből, milyen lesz 
az elosztás, mennyire támogatják az elmaradott településeket? Mindenesetre pályázni 
kell, mindenre amire csak lehet, mert településünk fejlesztésére csak ezáltal van lehető-
ség! A sok beadott pályázat közül remélhetőleg lesz nyertes is ami fejlődésünket szolgál-
hatja. Jelenleg a tervezés, a pályázatírás időszaka folyik. Elkészítettük a településfej-
lesztési tervünket a következő időszakra  és az ezzel összhangban lévő pályázatokon 
indulunk. 
A már folyamatba lévők közül a legfontosabbak: 

∗  szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése 
∗  falugondnoki busz cseréje 
∗  orvosi rendelő felújítása 
∗  településrendezési terv készítése 
∗  ravatalozó korszerűsítés 
∗  faluközpont kialakítása, játszótér, kerékpáros pihenőhely,  stb. 
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ÚJ SZOLGÁLTATÁS  

igénybevételére nyílik lehetőség! 

KOZMETIKA,  

MANIKŰR-PEDIKŰR! 

Először  2008. június 23-án,  
8 órától a  Közösségi Házban. 
A továbbiakban igény szerint, 

előre láthatóan havonta egy alka-
lommal, a szakemberekkel tar-

tott közvetlen egyeztetés alapján. 
Kérem éljenek a lehetőséggel és 
keressék fel Őket minél többen! 
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Terveink szerint apró lépésenként, fokozatosan ala-
kulna ki a faluközpont. 
Első lépésként  egy több gépkocsi beállására alkalmas 
murvás parkolóhely került kialakításra. Az autóval 
történő biztonságos beálláshoz nagy szükség volt en-
nek megépítésére. Rendkívül balesetveszélyes volt az 
eddigi várakozási lehetőség,  főként az orvosi rendelő-
be és az ifjúsági klubba gépkocsival érkezők számára. 
Kérem, hogy a parkolót használók a beállás során 
ügyeljenek arra, hogy szükség esetén többen is igény-
be tudják venni a parkolót! 

2008. május 1-jétől én, dr. Molnár Erika látom el a jegyzői feladatokat Bősárkány, Maglóca, Tár-
nokréti községekben. 1977-ben születtem Csornán, jelenleg is ott élek. A jogi egyetem elvégzése 
után kerültem Rábapordány községbe, ahol 2 évig jegyzőként, majd a Rábapordány-Dör Körjegy-
zősége megalakulása után körjegyzőként dolgoztam 2008. április 30-ig.   
A jegyző és a hivatal feladata kettős. Egyrészt végzi az önkormányzat működésével kapcsolatos 
feladatokat, előkészíti, végrehajtja az önkormányzati döntéseket, másrészt ellátja az államigazga-
tási ügyeket, hatósági jogköröket. Véleményem szerint mindkét feladatkörben elsődleges szem-
pont a faluközösség érdekeinek szem előtt tartása, az ügyfél centrikusság. A hivatal fontos felada-

ta a lakosság kiszolgálása, a gyors, hatékony ügyintézés, a lakosság rendelkezésére állás, segítségnyújtás bármilyen ügyben. 
Fentiek szellemében szeretném munkámat végezni, remélhetőleg az Önök megelégedésére. 

Bemutatkozik az új jegyző 

Lassan épülő, szépülő faluközpont 

Bővebben a szennyvízcsatornázásról 
A falugyűlésen elhangzottaknak megfelelően községünk egyedül nyújtana be 
pályázatot a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére. Március 28-i beadási határ-
idővel került kiírásra e témában pályázat, amelyen indulni szerettünk volna. 
Sajnos a felkészülési idő rövidsége miatt kellő alapossággal nem tudtuk tisztáz-
ni minden körülményt - főként a fenntarthatóság vonatkozásában - így a pályá-
zat benyújtására nem került sor. Elképzeléseink szerint az Önkormányzat keze-
lésében gazdaságosabb lett volna a rendszer üzemeltetése, de olyan szigorúak a 
szakmai előírások és feltételek, hogy ez gyakorlatilag nem megvalósítható. 
Anyagi vonzata akkora lenne amit vállalni nem szabad. Ezért más alternatívát 
keresve megállapodás született a Pannon Víz Zrt-vel, hogy eredményes pályázat 
esetén vállalja a rendszer üzemeltetését. Tehát egy újabb kiírt pályázat esetén 
szándékunkban áll továbbra is a pályázatot benyújtani. Amint aktuálissá válik 
a dolog úgy személyesen keressük Önöket, hogy a  lakosságot  közvetlenül érin-
tő kérdéseket – úgy anyagi, mint műszaki értelemben megbeszélhessük. 

Tojáspástétom 

4db főt tojás, 2db mackósajt, 5dkg 
vaj, a fej lilahagyma, mustár, só, bors 
Halpástétom 

1 doboz olajos hal, 3db mackósajt, 4 
kemény tojás, 1 fej vöröshagyma, só, 
őrölt bors, paprika. 
Az összetevőket villával pépesítem, 
összekeverem és máris fogyasztható 
– hűtőbe letakarva több napig eláll. 

Receptek 

Hideg eperkrém leves 

1/2 kg epret, 1/2 l natúr joghurttal, 
1dl tejszínnel, kevés cukorral 
összeturmixolunk, majd jól lehűtjük. 
Fogyasztás előtt felszeletelt eper da-
rabokkal és citromlevéllel díszítjük. 
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Falunkban nyolcadik  éve működik a falugondnoki szolgálat. A feladat ellátást kisbusszal végezzünk, amelynek cseréjére 
szintén pályázatot nyújtottunk be. A gépkocsi elöregedése folytán várható, hogy az eddigi  minimális javítási költségek 
emelkednének, a cserével jó lenne ezt megelőzni. Hiszen az üzemeltetési költségek magasak – mindenki előtt ismeretesek 
az egyre emelkedő üzemanyag árak – sajnos a központilag erre a célra kapott összeg nem  elegendő a szolgálat fenntartásá-
ra, az önkormányzat költségvetéséből pótlásra szorul. 
Néhány alapvető gondolat a szolgálat működéséről: 
Ki veheti igénybe?  A szolgáltatást a lakosság azon köre igényelheti akinek szociális helyzete – életkora, egészségi 
állapota, aktuális élethelyzete azt folyamatosan vagy átmenetileg indokolja. 
A szolgáltatás térítésmentes. 
Alapfeladatai: 

⇒  Napi egyszeri meleg étel házhoz szállítása – a falugondnoknak jelzett igények alapján. 
⇒  Házi segítségnyújtás azon rászoruló személyek számára akik önmaguk ellátására saját erőből nem képesek – bevá-

sárlás, kisebb házkörüli feladatok elvégzése. 
⇒  Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése –szükség esetén háziorvoshoz és egyéb egészségügyi intézmény-

be szállítás, gyógyszerkiváltás. Betegszállítási igényeket lehetőleg előre bejelentve  kell  jelezni, hogy költség kímélé-
si szempontból az előre tervezhető legyen. 

⇒  A falugondnoki gépjármű szállítja az óvodásokat Bősárkányba. 
⇒  A szolgálat feladata segítségnyújtás a lakosság hivatalos ügyeinek intézésében, önkormányzati és egyéb információ 

szolgáltatása a lakosság részére. 
⇒  A szolgáltatási igényt előre jelezni és egyeztetni kell a falugondnokkal. 
⇒  Elsődlegesek az alapellátási feladatok, a döntéseket mindig a gazdaságosság szempontjának figyelembevételével kell 

meghozni. 
⇒  Azon szállítási igényeket, amelyek eltérnek a rendszeres tevékenységtől a polgármesterrel is egyeztetni kell. 
⇒  A szolgáltatás igénybevételének indokoltságát az igénylő adott élethelyzete alapján a falugondnok és a fenntartó 

együttesen állapítják meg. A falugondnoki szolgálat az ellátottak élethelyzetükből adódó szükségleteit köteles kielé-
gíteni.  

A továbbiakban pihenőpark kerülne kialakításra, játszótérrel és 
kerékpáros pihenőhellyel -  az anyagi lehetőségek függvényében. 
A munkálatokat igyekszünk a lehető legkisebb anyagi ráfordítás-
sal úgy elvégezni, hogy az folyamatosan kapcsolódjon a kialakí-
tásra kerülő végső állapothoz. A területrendezési gépi munkákat 
a Jankovits és Társa Kft. ingyenesen végzi el, az Önkormányzat 
felé csak az üzemanyag kerül elszámolásra. Saját erőből még a 
terület  füvesítését tudjuk elvégezni. Az idei évben a munkák 
folytatására csak nyertes pályázat esetén lesz anyagi lehetősé-
günk. 
Folyamatban van a faluközpontban lévő, düledező nádas ház tu-
lajdonosának felkutatása, ill. a vele való kapcsolat felvétel. Remé-
nyeim szerint rövid időn belül ez ügyben is sikerül számunkra 
kedvezően  előbbre jutnunk. 

Mi is az a falugondnoki szolgálat? 

Köszönet azoknak akik résztvettek a 
faluközpontban és a szeméttelepen 
végzett társadalmi munkában! 

Bojsza Lászlóné, Bödecs Imer, Bősze Lajos, Buga Viktor, Buga György, Eőry László, Erdélyi József, Erdélyi Zsolt, Gősi Zsolt, Gősi Sándor, 
Győrik László, Molnárné Boros Katalin, Nagy Ferenc, Nagy Szilárd, Németh Gyula, Németh Imre, Németh Máté, Németh Patrik,  
Rácz Lajos, Takács Béla, Sokorai Gyula. 



Tárnokréti Község 
Önkormányzata 

9165 Tárnokréti, Fő u. 24. 

Telefonszám: 96/271-566 
Faxszám: 96/271-566 
Mobil: 06-30/9799-852 

E-mail: 
polgarmester@tarnokreti.koznet.hu 

TÁRNOKRÉTI 
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Gyászhír 

Az idei évtől négy település, változó helyszínnel  
Markotabödöge, Rábcakapi, Cakóháza és Tárnokéti –  

közösen rendezi meg az Apák Napját. 

A rendezvény idén Markotabödögén, a sportpályán  lesz. 
Időpontja: 2008. június 21. 

Az összejövetel célja, hogy a települések lakói  aktív részvé-
telükkel, közösen töltsenek el egy vidám napot. Ízelítőül a 
kínálatból: főzőverseny, ügyességi vetélkedő, futball meccs, 
zenés szórakozató műsor. 
Kérjük jelentkezzenek, akik a főzőversenyen részt kívánnak 
venni. Minimum 3-4 fős csapatok jelentkezését várjuk. A 
főzéshez az alapanyagot az önkormányzat biztosítja. Az el-
készült ételeket pedig közösen fogyasztjuk el. A pontos rész-
letes programról a meghívó később kerül kifüggesztésre. 
Kérem, hogy jöjjenek és vegyenek részt a rendezvényen. 

Apák Napja Hősök napi koszorúzás 

Örvendetes esemény Tárnokrétiben! 
Rácz Andrea és Erdélyi Zsolt 2008. május 31-én házasságot 
kötöttek. Mindketten  falunkban születtek és úgy döntöttek itt 
is alapítanak családot. Egy szépen felújított családi ház lesz a 

közös otthonuk,amely nagyságát tekintve sok kisgyermek 
befogadására alkalmas.  

Gratulálunk, sok boldogságot kívánunk! 

” A gólyára ne várjatok, mindent magatok csináljatok!” 

„Éltél ahogy kellet, vagy ahogy lehetett, 
 most az örök haza ölel át, a végtelen szeretet” 

2008. április 19-én elhunyt Győrik Sándor. 

77 évet élt elégedett, szerény emberként szerettei körében. 
Nyugodjon békében! Emlékét kegyelettel megőrizzük. 

FALUNAP 
2008. június 28. szombat! 


